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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ano Letivo 2021/2022 

Português Língua não Materna 
Ensino Básico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Os alunos de Português Língua Não Materna que se encontram no nível de iniciação (A1 ou A2) e no nível intermédio 
(B1), do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), frequentam a disciplina de Português, mas acompanham o 
currículo de PLNM dos níveis de proficiência linguística em que se encontram e beneficiam de aulas de apoio de PLNM. 

As aulas de PLNM devem ter como prioridade: 

a) no nível de Iniciação (A1 ou A2): 

 Desenvolver a compreensão oral, fundamental para que o aluno possa acompanhar as aulas das diferentes 
disciplinas do currículo. 

 Garantir a aprendizagem do léxico fundamental e da gramática básica. 
 Acrescentar‐lhe progressivamente os termos técnicos, a sintaxe e as estruturas textuais próprias de cada 

uma das disciplinas. 
b) no nível Intermédio 

 Desenvolver as diferentes competências (a lexical, a gramatical, a sociolinguística, a pragmática e a discursiva), 
com o objetivo de os alunos alcançarem uma proficiência linguística que lhes permita a inclusão plena em 
contexto escolar e na sociedade. 

 

Avaliação sumativa interna 

1 ‐ A avaliação do PLNM deverá desenvolver‐se da seguinte forma: 

 Aplicação de um teste diagnóstico de língua portuguesa, no início do ano letivo ou no momento de entrada 
do aluno nas atividades escolares. Este teste deverá ser concebido de acordo com os níveis de proficiência 
definidos no Quadro Europeu Comum de Referência. 

 Elaboração de testes intermédios para avaliar continuamente o progresso dos alunos em Língua Portuguesa 
e, também, o português na sua transversalidade. Estes testes deverão ser elaborados na base de um esquema 
programático multidisciplinar, de que constam conceitos, glossários temáticos e listas de vocabulário relativo 
a cada uma das disciplinas. 

 Elaboração de fichas de trabalho que permitam ao aluno conhecer progressivamente o vocabulário, a sintaxe 
e morfologia da língua portuguesa. 

 Em qualquer momento do ano letivo, podem ser aplicados testes intermédios para avaliar continuadamente 
a progressão dos alunos em língua portuguesa, nas competências de compreensão/expressão oral, leitura e 
produção escrita, tendo em vista a transição de grupo de nível de proficiência. 

 

 

2 ‐ A avaliação dos alunos tem um caráter sistemático e contínuo e os alunos com Português Língua Não Materna 
(PLNM) serão avaliados segundo os critérios gerais de avaliação e sua distribuição percentual /operacionalização. 
Os critérios de avaliação da disciplina têm subjacentes os critérios gerais do 1.º Ciclo do Ensino Básico e as respeti‐ 
vas ponderações: 

‐ domínios relativos aos conhecimentos e capacidades – ponderação de 70% 

‐ domínios relativos às atitudes ‐ ponderação de 30% 

a) A avaliação traduz‐se, no final de cada período, mediante as seguintes menções: 

Insuficiente 0 % a 49 % 

Suficiente 50 % a 69 % 

Bom 70 % a 89 % 

Muito Bom 90 % a 100 % 
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C R I T É R I O S E S P E C Í F I C O S D E A V A L I A Ç Ã O 

Ano Letivo 2021/2022 

Português Língua não Materna 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Domínios Parâmetros de Avaliação Descritores de desempenho Instrumentos de Avaliação 
/Ponderação 

  

CO
M

PR
EE

N
SÃ

O
 O

RA
L Distinguir informação específica 

e informação parcelar. 
Compreender aspetos essenciais 
de discursos ouvidos em 
linguagem padrão. 
Identificar o tema em diversas 
versões sobre a mesma questão. 

‐ Presta atenção a breves discursos sobre assuntos que lhe são familiares, retendo o 
essencial da mensagem. 
‐ Compreende informações simples sobre assuntos do dia a dia e identifica quer mensagens 
gerais quer pormenores específicos, desde que o discurso seja claramente articulado. 
‐ Compreende as questões principais de um discurso claro, em língua padrão, sobre 
assuntos que lhe são familiares, incluindo narrativas curtas. 
‐ Compreende os aspetos essenciais de uma sequência falada e de um diálogo. 
‐ Identifica informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos. 

 
 
 
 
 
 

 
Avaliação diagnóstica 

(0%) 
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O

 

 

‐ Mantém razoavelmente bem e com fluência uma descrição direta de assuntos do seu 
interesse. 
‐ Comunica, com uma certa confiança, sobre assuntos que lhe são familiares, habituais 
relacionados ou não com os seus interesses. 
‐ Troca, verifica e confirma informações, lida com situações menos habituais e explica por 
que razão há um problema. 
‐ Exprime o que pensa sobre assuntos mais abstratos ou culturais, como filmes, livros, 
música... 
‐ Interage com espontaneidade em conversas quotidianas. 
‐ Discute ideias em contexto formal ou regulado. 
‐ Resume o conteúdo de uma conversa. 
‐ Produz um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de 
interesse pessoal. 
‐ Descreve experiências vivenciadas e ambições. 
‐ Expõe brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. 
‐ Pesquisa informação sustentada por critérios e com a ajuda do professor. 
‐ Formula questões e problemas. 
‐ Explica conceitos. 

 
 
 
 
 
 

Produzir discursos orais ade‐ 
quados às diferentes situações de 
comunicação. 

 
Interagir verbalmente de 
forma apropriada. 

 
 

Fichas de avaliação 
(50%) 

 
 

Registo de Leitura 
(10%) 

 
 

Participação/oralidade 
(10%) 

 
 

Trabalhos individuais 
(30%) 

  
LE

IT
U

RA
 

Compreender textos informais/ 
formais com o fim de desenvolver, 
de modo autónomo, a capacidade 
de seleção da informação e a 
construção do conhecimento. 

‐ Lê, compreende e interpreta, de forma satisfatória, textos objetivos acerca de assuntos 
relacionados ou não com as suas áreas de interesse. 
‐ Extrai informação relevante de géneros textuais diversificados. 
‐ Responde a questionários no âmbito das diferentes disciplinas. 
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Domínios Parâmetros de Avaliação Descritores de desempenho Instrumentos de Avaliação 
/Ponderação 

  
ES

CR
IT

A 

Produzir textos originais, 
individualmente ou em grupo. 

‐ Escreve frases simples e pequenos textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse 
pessoal. 
‐ Constrói sequências originais de enunciados breves. 
‐ Responde a questionários sobre temas diversos. 
‐ Participa em atividades de escrita coletiva. 

 

  G
RA

M
ÁT

IC
A  

 
Aplicar o léxico fundamental e 
as regras gramaticais básicas. 

 
 

‐ Produz enunciados simples com alguma correção linguística, com recurso ao conhecimento 
metalinguístico explícito. 

ATITUDES 
Respeito e postura ética 
Rigor, empenho e solidariedade 
Poder de iniciativa e criatividade 
Pensamento reflexivo e capacidade crítica 
Autonomia 
Prática da cidadania 

 
‐ Demonstra respeito pela opinião dos outros, com uma atitude de correção ética. 
‐ Realiza as tarefas com rigor, empenho e solidariedade. 
‐ Revela iniciativa, criatividade, pensamento crítico e reflexivo. 
‐ Respeita a diversidade humana, cultural e ambiental. 
‐ Apresenta uma atitude cívica, responsável e autónoma. 

 
 

 
Grelhas/registo de observação 

 
 

Notas: 
 

Algumas noções importantes extraídas do “Portfólio Europeu de Línguas” 
 

- “Apenas uma percentagem muito pequena de aprendentes atinge os níveis C1 e C2 e mesmo assim, só depois de muitos anos de 
aprendizagem.” (pág.49) 

- “Exige-se um vocabulário de cerca de 850 palavras para A2 e de cerca de 1500 para B1 (The Treshold Level [Conselho da Europa, 1976], que 
corresponde a B1, aproximadamente 1500 palavras). Mas calcula-se que para um exame do Cambridge First Certificate in English, que corresponde a 
B2, os aprendentes necessitarão de um vocabulário de 4500 palavras com mais de 8000 valores semânticos (Gairns e Redman, 1986, p. 58.)” (pág. 44) 
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COMPETÊNCIAS 
AVALIAÇÃO 

NÍVEL DE INICIAÇÃO NÍVEL INTERMÉDIO 

A1 A2 B1 

C
a
p

a
ci

d
a
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e
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co
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e
ci

m
e
n
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s 

 

COMPREENDER - É capaz de seguir um discurso 
muito pausado e muito 
cuidadosamente articulado, com 
pausas longas que lhe permitam 
assinalar os significados. 

 É capaz de compreender expressões e palavras-
chave, relacionadas com áreas de prioridade 
imediata (informações muito básicas sobre si 
próprio, a família, as compras, o meio 
circundante...), desde que o discurso seja articulado 
de forma clara e pausada. 

 É capaz de compreender o suficiente para ir ao 
encontro de necessidades de tipo concreto, desde 
que o discurso seja articulado de forma clara e 
pausada. 

 É capaz de compreender expressões e palavras-chave 
relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. 
ex.: informações muito básicas sobre si próprio, a 
família, as compras, o meio circundante...), desde 
que o discurso seja articulado de forma clara e 
pausada. 

 É capaz de compreender informações factuais simples 
sobre tópicos comuns do dia-a-dia ou relacionados 
com a escola e identifica quer mensagens gerais quer 
pormenores específicos, desde que o discurso seja 
claramente articulado com uma pronúncia geralmente 
familiar. 

 É capaz de compreender as questões principais de 
um discurso claro, em língua-padrão, sobre assuntos 
que lhe são familiares, ocorrendo na escola, nos 
tempos livres, etc., incluindo narrativas curtas. 

 
 
 
 
 

Compreensão do Oral  

 

Leitura 

- É capaz de entender textos 
muito curtos e muito simples, 
uma expressão de cada vez, 
retirando nomes familiares, 
palavras e expressões básicas e 
relendo-as se necessário. 

- É capaz de entender textos simples e curtos acerca 
de assuntos que lhe são familiares de um tipo 
concreto, compostos numa linguagem muito 
frequente quotidiana. 

- É capaz de ler textos objetivos simples acerca de 
assuntos relacionados com a sua área de interesse 
com um grau satisfatório de compreensão. 

FALAR - É capaz de interagir de maneira 
simples, mas a comunicação 
depende totalmente da repetição 
a ritmo lento, da reformulação e 
das correções. 

- É capaz de fazer e responder a 
perguntas simples, iniciar e 
responder a afirmações simples 
no domínio das necessidades 
imediatas ou sobre assuntos que 
lhe são muito familiares. 

- É capaz de interagir com razoável 
à-vontade em situações bem estruturadas e 
conversas curtas, desde que, se for necessário, o 
interlocutor o ajude. 

- É capaz de lidar com trocas habituais e simples e 
sem muito esforço. 

- É capaz de fazer e responder a perguntas, trocar 
ideias e informações sobre assuntos que lhe são 
familiares e em situações familiares previsíveis. 

 É capaz de comunicar, com uma certa confiança, 
sobre assuntos que lhe são familiares, habituais ou 
não relacionados com os seus interesses. 

 É capaz de trocar, verificar e confirmar informações, 
lidar com situações menos habituais e explicar por 
que razão há um problema. 

 É capaz de exprimir o que pensa sobre assuntos 
mais abstratos ou culturais, como filmes, livros, 
música, etc. 

 

Interação Oral  

 
 

Produção Oral  

- É capaz de produzir expressões 
simples e isoladas sobre pessoas 
e lugares. 

- É capaz de fazer uma descrição simples ou uma 
apresentação de uma pessoa, das condições de vida 
ou de trabalho, das atividades quotidianas, daquilo 
de que gosta ou não, etc., numa série curta de 
expressões e de frases ligadas como numa lista. 

- É capaz de manter razoavelmente bem e com 
fluência uma descrição direta de um dos muitos 
assuntos do seu interesse, apresentando-a como uma 
sucessão linear de questões. 
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Nível A
1 

A 
2 

B
1 

 
 
 
 

1 

Alunos que realizaram muito poucas, ou mesmo nenhumas, das 
aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das 
competências definidas no Quadro Europeu Comum de 
Referência para as línguas, no que concerne à compreensão 
oral, leitura, interação oral, produção oral e escrita, e que, 
cumulativamente, revelaram atitudes de recusa face às mesmas 
atividades. 

Alunos que realizaram muito poucas, ou mesmo nenhumas, das 
aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das competências 
definidas no Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas, no que concerne à compreensão oral, leitura, interação 
oral, produção oral e escrita, e que, cumulativamente, revelaram 
atitudes de recusa face às mesmas atividades. 

Alunos que realizaram muito poucas, ou mesmo nenhumas, 
das aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das 
competências definidas no Quadro Europeu Comum de 
Referência para as línguas, no que concerne à compreensão 
oral, leitura, interação oral, produção oral e escrita, e que, 
cumulativamente, revelaram atitudes de recusa face às 
mesmas atividades. 

 
 
 
 

2 

Alunos que não realizaram as aprendizagens necessárias ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, produção 
oral e escrita, em virtude da falta de capacidade para 
desempenhar as tarefas propostas e/ou falta de empenho nas 
mesmas. 

Alunos que não realizaram as aprendizagens necessárias ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro Europeu 
Comum de Referência para as línguas, no que concerne à 
compreensão oral, leitura, interação oral, produção oral e escrita, 
em virtude da falta de capacidade para desempenhar as tarefas 
propostas e/ou falta de empenho nas mesmas. 

Alunos que não realizaram as aprendizagens necessárias ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, 
produção oral e escrita, em virtude da falta de capacidade 
para desempenhar as tarefas propostas e/ou falta de empenho 
nas mesmas. 

 
 
 
 

3 

Alunos que realizaram as aprendizagens indispensáveis ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, produção 
oral e escrita, manifestando, para além disso, atitudes positivas 
face às atividades. 

Alunos que realizaram as aprendizagens indispensáveis ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas, no que concerne 
à compreensão oral, leitura, interação oral, produção oral e 
escrita, manifestando, para além disso, atitudes positivas face às 
atividades. 

Alunos que realizaram as aprendizagens indispensáveis ao 
desenvolvimento das competências definidas no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, 
produção oral e escrita, manifestando, para além disso, 
atitudes positivas face às atividades. 

 
 
 
4 

Alunos que realizaram com facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas 
no Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas, no 
que concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, 
produção oral e escrita, revelando, para além disso, capacidade 
de relacionar conhecimentos e manifestando atitudes de 
interesse e responsabilidade. 

Alunos que realizaram com facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas no 
Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, produção 
oral e escrita, revelando, para além disso, capacidade de 
relacionar conhecimentos e manifestando atitudes de interesse e 
responsabilidade. 

Alunos que realizaram com facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências 
definidas no Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas, no que concerne à compreensão oral, leitura, 
interação oral, produção oral  e escrita, revelando, para 
além disso, capacidade de relacionar conhecimentos e 
manifestando atitudes de interesse e responsabilidade. 

 
 
 
 
 
 

5 

Alunos que realizaram com muita facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas 
no Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas, no 
que concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, 
produção oral e escrita, revelando, para além disso, facilidade em 
relacionar conhecimentos e manifestando atitudes de interesse, 
responsabilidade e autonomia na realização das atividades. 

Alunos que realizaram com muita facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas no 
Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas, no que 
concerne à compreensão oral, leitura, interação oral, produção 
oral e escrita, revelando, para além disso, facilidade em 
relacionar conhecimentos e manifestando atitudes de interesse, 
responsabilidade e autonomia na realização das atividades. 

Alunos que realizaram com muita facilidade as aprendizagens 
indispensáveis ao desenvolvimento das competências 
definidas no Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas, no que concerne à compreensão oral, leitura, 
interação oral, produção oral e escrita, revelando, para além 
disso, facilidade em relacionar conhecimentos e 
manifestando atitudes de interesse, responsabilidade e 
autonomia na realização das atividades. 



                 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE 
Aprovado em Conselho Pedagógico 

 

 

 

 


